
Efterlängtad kyrka i Årsta 

 

De vinklade takbjälkarna avslutar det symmetriska kyrkorummet. Foto: Magnus Aronson 

Redan 1945 fanns en vilja att bygga en kyrka i Årsta och en kyrkostiftelse 

inrättades för att samla in pengar. Nu, 66 år senare, invigs Årsta kyrka av 

biskop Eva Brunne. En mäktig kvadratisk kyrka helt i tegel på kullen vid 

klockstapeln ett stenkast från Årsta torg. 

I andra församlingar runt om i landet lägger man ner kyrkor eller säljer dem. I Enskede-Årsta 

församling längtade man efter en kyrka, en längtan som startade 1945 då man startade en 

kyrkostiftelse för att bygga en kyrka i Årsta.  

Till en början monterades en klockstapel på kullen söder om Årsta torg. De första 

gudstjänsterna hölls i det fria vid klockstapeln och i lokaler som församlingen hyrde in sig i. 

Därefter användes ett rum i församlingshuset som kyrkosal, men expeditionen var lokaliserad 

till Enskede. 

Många år och många förslag  
Det var först 2008 som man enades. Harriet Linder Sporron är ordförande i arbetsutskottet 

och satt med i juryn. Hon berättar om flera månaders juryarbete och många besök i andra 

kyrkor.  

- Jag var först tveksam ända tills jag blev insatt i hur mycket människorna velat ha en kyrka 

här i Årsta, sedan dess har jag varit med och drivit det. Det känns alldeles underbart att vi fått 

igenom det efter så många år, berättar Harriet Linder Sporron glatt. 

Kyrka och församlingshus sammanbyggt 

Hur kyrkan skulle se ut föll på plats när de fick se arkitekt Johan Celsings förslag. Han hade 

valt att koppla ihop kyrkan med församlingshuset som ligger alldeles intill klockstapeln. Det 

vann både kyrkan och församlingshuset på. 

Kyrkan är en imponerande byggnad: kvadratisk, över tio meter hög och byggd i danskt 

rostbrunt tegel med nästan en meter tjocka väggar. Den har två ingångar, en entré gemensam 

med församlingshuset och en egen från västsidan som vetter mot klockstapeln.  



- Jag har strävat efter att kyrkans interiör ska präglas av koncentration och mildhet. Mot de 

väldiga tegelmurarna bidrar det glaserade teglet i kyrkans nedre del med en taktil kvalitet. 

Denna utvecklas i de grön- och rödglaserade kapellen och i den väggfasta bänken i kyrkan. 

De vinglande takbalkarna avslutar det symmetriska rummet uppåt med en mer mångtydig 

gestalt, menar Johan Celsing. 

Sparsmakat inrett  
Eftersom kyrkan är kvadratisk har den öst-västliga riktningen markerats av att altaret och 

dopfunten är i linje med entrén från klockstapeln. Johan Celsing som ritat flera kända 

kulturbyggnader, däribland konsthallen på Millesgården och det nya krematoriet på 

Skogskyrkogården som ska stå klart 2012, har inte bara ritat kyrkan utan även inredningen.  

Det vitkalkade kyrkorummet är sparsmakat. På väggen ovanför den separata entrén och mitt 

emot mässingskorset hänger återvunna antependier i kyrkoårets alla färger. Kyrkobänkar i 

obehandlad bok och altare i vitglaserat tegel förstärker det rena och naturliga. 

Äntligen ett riktigt kyrkorum 

En som bidragit med tankar till kyrkbygget är kyrkoherde Margareta Stiernstedt, bland annat 

förslaget om att vatten ständigt droppar i dopfunten. 

- Det är en kvalitetshöjning med ett riktigt kyrkorum. Församlingsmedlemmarna är väldigt 

positiva och många, även de som inte hör av sig så ofta, har undrat när kyrkan blir klar. Vi är 

glada över att också få ett rum för enskild andakt, Stillhetens kapell, och ett för 

söndagsskolan, Barnens kapell, säger Margareta Stiernstedt som menar att det redan vilar en 

andakt i kyrkorummet. 

Helena Thorén 

 

Tolv konsekrationskors, ett för varje apostel, pryder väggarna i kyrkorummet. Foto: Magnus 

Aronson 

 

66 års väntan  

 1945 Årsta kyrkostiftelse bildas för att uppföra en kyrka i Årsta. 
 1952 Årsta klockstapel köpt från Fyrunga församling i Västergötland ställs upp. 



 1953 Årsta centrum är färdigt. 
 1969 Årsta församlingshus står klart. 
 2008 Kyrkofullmäktige beslutar att bygga kyrkan. 
 2011 Den 21 augusti invigs Årsta kyrka. 
 Det första brudparet vigs en vecka senare. 


